Nyhedsbrev

Michael Skolen
Advent
To lys vil os vejen lede,
et til håb og et til glæde.
Mørket viger, lyset kommer,
over alle folk, det strømmer.

Uge 49 2015
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

Sophia Seminariet
Inviterer til
adventsforedrag fredag den 11. december kl. 17.00
ved seminarielærer Anders Høier

”Mennesket og dets engel”
Når mennesket tænker, har englen mennesket i sin bevidsthed. Vi kan sige: Når
jeg tænker bliver jeg tænkt!
Vi følges alle hver især af et væsen, der er forbundet med os. Hvordan kan vi
forbinde os tættere med vores engel i et fælles arbejdsområde?
Der kan vi blive belivet og i adventstiden på en særlig måde.
Den nye tænkning, fremtidens tænkning, skal blive en ”engle-tænkning”.
Men der er områder i dagliglivets tænkning, der må undgås, og hvordan gøres
dette bedst i vor tid?
Alle er hjertelig velkomne
Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte
Entré: Fri

Efterlyses.

Dusør 500 kr.

Snoet guldarmring tabt i lørdags til Julebasaren.
500 kr. gives i dusør til den, der finder armringen.
Henvendelse til Aase på tlf. 24 24 20 64

NY FRIST

Julebasaren
Amerikansk Lotteri
Da vi desværre havde fået forkerte lodder udleveret til det amerikanske
lotteri er der endnu ikke udtrukket præmier og derfor bringer vi følgende:
Alle der har købt lod/lodder til det amerikanske lotteri skal påføre disse
med navn og klasse eller tlf. nr. og aflevere dem på kontoret hvor der er
opstillet en dåse til disse.
Sidste frist for indlevering er mandag d. 7. december.
Der vil så tirsdag d. 8. december blive udtrukket 20 vindere mellem de
indleverede og navnepåførte lodder og navnet vil blive påført præmien.
Resultatet af udtrækningen vil blive annonceret i nyhedsbrevet fredag d.
11. december og desuden ophængt i glasskabet ved parkeringen, og
præmierne vil kunne afhentes på kontoret frem til juleferien.
Beklager den ulejlighed ovenstående medfører, men vi fandt dette som
værende den eneste rigtige løsning.
Mvh på vegne af 6. klasses julestuerepræsentanter
Mikala

Da der ikke er blevet indleveret så mange lodder med navne på, forlænger
vi fristen for at aflevere: Nu kan det nås, hvis I afleverer i løbet af
mandag, og I kan godt aflevere lodder i postkassen ved parkeringspladsen.
Så trækker vi lod på tirsdag.

Kalenderen
December

Fredag

d. 4.

Adventsspiral

Lørdag

d. 5.

Julekabaret på Klauzdal

Mandag

d. 7.

Musikcafé kl. 17.00

Mandag

d. 14.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Torsdag

d. 17.

Julespil for forældre

Fredag

d. 18.

Julespil for elever
Sidste skoledag inden juleferien
Januar 2016

Tirsdag

d. 5.

Første skoledag efter juleferien

Onsdag

d. 20.

Repræsentantskabsmøde kl. 19.00

Nytårskoncert 2016
Selvom det er lidt ude i fremtiden, vil vi gerne allerede nu annoncere at
Nytårskoncerten 2016, som også er en lørdagsskole, kommer til at foregå en
fredag aften. Det betyder, at alle elever allerede nu skal sætte hele dagen,
fredag den 22. januar 2016, af til arrangementet, som vi forventer vil vare fra
kl. 16.00-21.00. Fredagen er en skoledag og koncerten tæller som en
lørdagsskoledag, så der er ikke skole om lørdagen den 23. januar.

Sjælens prøvelse
Nu bliver en oversættelse af Rudolf Steiners 2.
mysterie-drama "Sjælens prøvelse" sendt i
trykken.
Det forekommer umuligt at opføre og
vanskeligt at forstå for et publikum, men det er
fyldt med visdom.
Stykket vil blive gennemgået som et
studiekredsagtigt fore-drag over en række
mandage hos Klaus Barfod, Harevej 1, 3600
Frederikssund.
Første gang mandag den 11. januar 2016 kl. 19.30.

